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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1770/2009, внесена от Carlo Crotti, с италианско гражданство, 
от името на сдружение „Salvaguardia idraulica del territorio padovano e 
veneziano“, относно възможно нарушение на Директива 2007/60/ЕО 
относно оценката и управлението на риска от наводнения във връзка с 
проект за изграждане на магистрала от Венеция до Падуа

1. Резюме на петицията

В момента регион Венето изгражда магистрала от Падуа до Венеция по брега на воден 
канал. Вносителят на петицията твърди, че това крие голям риск, тъй като магистралата 
ще бъде изложена на възможни наводнения. Макар че Директива 2007/60/ЕО следва да 
влезе в сила през 2011 г., според него компетентните органи следва да извършат оценка 
на въздействието в съответствие с тази директива. Освен това срещу регион Венето е 
образувана процедура за нарушение на Директива 1999/30/ЕО във връзка със 
замърсяване на въздуха, който ще бъде допълнително замърсен от изграждането на 
новия път.  Накрая, Италия се е ангажирала да изгради канал от Падуа до Венеция като 
част от мрежата от морски пътища и като връзка към офшорния терминал извън Порто 
Леванте, който вече се строи. Поради всички тези причини вносителят настоява 
европейските органи да разследват проекта за изграждане на магистрала.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 март 2010 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Коментари на Комисията във връзка с петицията
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Комисията направи оценка на твърденията на вносителя на петицията във връзка с 
възможни нарушения на правото на ЕС в областта на околната среда. 

Що се отнася до твърденията за риск от наводнения, Комисията би желала да 
подчертае, че крайният срок за изпълнение на основните стъпки от Директива 
2007/60/ЕО (Директива за наводненията)1 все още не е изтекъл. Тези стъпки включват 
предварителна оценка на риска от наводнения и определяне на райони с голям 
потенциален риск от наводнения, които следва да се изпълнят до края на 2011 г., 
съставяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск 
от наводнения до края на 2013 г. и изготвяне на планове за управление на риска от 
наводнения до края на 2015 г. Директивата не предвижда специфични изисквания за 
изграждане на нова инфраструктура. Въпреки това при промяна във водния обект, 
която може да доведе до влошаване на състоянието му, е приложим член 4, параграф 7 
от Директива 2000/60/ЕО2. Ако държавата-членка иска да бъде освободена в 
съответствие с този член, информацията, която се изисква в него, трябва да бъде 
включена в плановете за управление на речни басейни. Понастоящем Комисията 
проверява съответствието на тези планове с изискванията на директивата. Въпреки това 
на този етап Комисията няма причини да счита, че има нарушение на някоя от 
посочените директиви.

Що се отнася до качеството на въздуха в региона Венето в Италия, съгласно последния 
годишен доклад за качеството на околния въздух, предаден от Италия за 2008 г., в шест 
от седем зони и/или агломерации в региона е отчетено превишаване на една или и на 
двете пределно допустими стойности на ПЧ10 и поради това компетентните органи са 
задължени да изготвят и приложат планове за качество на въздуха с оглед намаляване 
на равнищата на концентрация на замърсители.  Тези зони и/или агломерации са част 
от зоните и агломерациите, включени в процедурата за нарушение срещу Италия за 
неспазване на пределно допустимите стойности на ПЧ10 съгласно изискванията на 
Директива 1999/30/ЕО.

Важно е обаче да се отбележи, че законодателството на ЕС относно качеството на 
околния въздух установява пределно допустими стойности за редица замърсители, но е 
изцяло в компетентността на държавите-членки да решат какви мерки да приемат и 
приложат, за да не се превишават тези пределно допустими стойности. 

За проекти за изграждане на магистрали е приложима изменената Директива 
85/337/ЕИО3, относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти 
върху околната среда (известна като Директива за оценка на въздействието върху 
околната среда или Директива за ОВОС). Съгласно тази директива проектите, които 
биха могли да окажат съществено въздействие върху околната среда, наред с другото 
поради своя характер, мащаби или местоположение, подлежат на оценка на тяхното 
въздействие върху околната среда преди предоставянето на разрешение за 
осъществяване. Консултациите с обществеността са основна характеристика на 
                                               
1 ОВ L 288, 6.11.2007 г., стр. 27–34.
2 ОВ L 163, 29.6.1999 г., стр. 41–60.
3 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40; ОВ L 73, 14.3.1997 г., стр. 5; ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 
17.
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процедурите по ОВОС.

Строителството на автомагистрали и високоскоростни пътища, на нови пътища с 
четири или повече платна с обща дължина повече от 10 км или изместване на трасе 
и/или разширяване на съществуващ път до четири платна с обща дължина повече от 10 
км изисква задължителна ОВОС. Всички останали пътища попадат в обхвата на 
приложение ІІ към Директивата за ОВОС, което означава, че органите на държавите-
членки следва да определят чрез процедура на проучване дали даден проект може да 
окаже значително въздействие върху околната среда, като се вземат предвид 
критериите, предвидени в приложение ІІІ към директивата. Ако това е така, е 
необходимо извършването на ОВОС. Държавите-членки следва да гарантират, че 
извършеното от компетентните органи проучване е достъпно за обществеността.

Вносителят на петицията не е предоставил подробности относно прилагането на 
Директивата за ОВОС в случая на изграждащата се в момента автомагистрала от 
Венеция до Падуа. Комисията обаче не е получила информация, която да показва, че не 
са спазени правилно разпоредбите на Директивата за ОВОС. 

Заключения

Въз основа на предоставената от вносителя на петицията информация, Комисията не 
може да установи нарушение на законодателството на ЕС в областта на околната среда 
в този случай.


